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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

AdÍeylocalie slembureàu. . Dag Maand

tt o3 2o ) ? D7 3o 2t oo
Vul voor een mobiel slembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar hel slembureau
voor kiezers open is.o

AdÍes/locatre stembuÍeau Dag líaand

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!!S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaar Trjd (van - lol)

Datum o 2 2a z Etaol
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O {De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres oÍ omschrijving locatie

Openrngstitden (van - tol)

r1 1o

Openinqstijden (van - tot)
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SHIFT í:

o SHIFT 2:

Aanwezig op hel slèmburcau
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Tild (van - lot)
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitling aanwezíg was.
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Aantal geldige stempassen 4at
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

B AO
Aantal geldige kiezerspassen c o

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

a
U gaat nu do stembiljetten tellen en beoordelon.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E §t{ ? ,

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls hel aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

o

F I
G a

E 3

3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

(o

4. Aantal ultgebrachte st€mmen

H
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5. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ztl

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hercndet de andeíe veíklaringen en het aantal keet dat deze silualies zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil q

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelike verklaàngen voor hel verschil
vefineld hiarcndot hol aanlal keer dat cle onderstaande situalios zich hobbgn voorgedaén

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaÍing is voor het verschil ./
(vermeld hieÍondet do andere verklatingen en het aantal keet ctal deze situalies zich,rfíqben voorgedaàn)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het verschil

ls er een verschiltussen het aantaltoegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr iVEE -) Ga dan door naar rubriek 6.

O lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemold hioronder het aanlal keet dal do onde$laande situaties zich hebben vooqedaan.



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezeÍs bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdons de stemming: het stembureau is moei\k bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de te ing is onjuist.

Leg alle bazwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

E:Ègp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stemburcauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal bei.nvloedden de kiezeL

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,Ètgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

I
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Noteer ín deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Lgllgp; U vult in rubiek I alleen de namen in.

Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

men sleóbureauleden

t \

a

fzY't aA.ofden

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2 t.

3 I
4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

zet in elk vakje éen cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lilslnummeí en Lrjstnaam

o

t

o
Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

I Waterschapspartii Hollandse Delta 6 +
2WD L q
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 3
4 50PLUS L s
5 CDA L I
6 Hollandse Delta Natuurlijk 2_ 6
7 Water Natuurliik L6
I Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) I 1

3 I
t 5

íí BBB ï I

í2 Partij voor de Dieren L L
13 JA21

q I
14 GOUD 4
í5 Belang van Nederland (BVNL) LZ

Totaal: B 7 3

9 ChristenUnie

í0 AWP voor water, klimaat en natuur
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

4
Proces-verbaaIa

Dee[ B

In te vutlen door het tetteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

o

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

5I

Vi c "1. 
( 6z-c l, cí

&rc*t llrr'-r"r's

Waterschap Ho[landse De]ta

Naam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

L1B 5
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld doot het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

Nummer stembureau

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewÍzen (schrifielijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

rAw)C.t - 1JSíc.l

A Q qi
B t(B

a

í. Aantal toegelaten ki€zers

c o

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestald dou het gemeentelijk stembureau/stemburoau v@r het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E s3R
Aantal blanco stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembiljeíen ( E + F + G = H )

'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op

b

F 6
G tl

5L{ a
a

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal gételde stembiljstten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembil.ietten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

fl Nee, maar het stembureau heeft een verklaíing gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

oÍ minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

D 531

2. Aantal getslde stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

H

I Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde slem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

4.2 5oo
8.2 qB

o

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelUh

stembureau. Tel oP! ( A.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

ls hel aantal toegelaten kiezeB (D.2) en het aantal getelde slembiljeften (rubriek 2 onder H) gelijk?

ry c, ,"d"r","r-*- a

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

x Nee. er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vemeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zin.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

c.2 o

íqB

%

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

t
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(vemeld hiercnder de andeíe vei<laingen en hoe vaak or sprake van was)

.J
)

*

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?

o.2



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

f! Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken woÍden verpakt en worden

vezegeld en overgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

a

(Athankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lUst één of twee.)

Zie volgende pag ina's

o

5. Aantal stemmen per lijst on p€r kandidaat



Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste ciiler.

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sjoukes,
W A (wim) (m)

van Brugge,
PM J. (Paola) (v)

5

6

7

8

Oosterlee.
R J.B. (Rob) (m)

de Graat -

van Lilh,
KJ Karen

o
Kumas.
F (Fatih) (m)

o

26Moorman.
C. (Chris) (m)

Wesdorp,
1,/l G J (Mayke)(v)

Westbroek.
H. (Henk) (m)

29van Rhijn-
de Geus,
L íLenv)ív)

3 3
i +

2Bijsdijk.
C.L K (Cicilia) (v)

3Kalle,
J.H. (Hans)(m)

4Wesdorp,
A A (Arie) (m) Z

\ q

I

I

9

10van Egmond,
W A. (Willem) (m)

11Smulders-Evers.
R J. (Bosalie)(v) I

12Heijndrjk
H (Bert) (m)

13Kromhoul
l', (t\4aarten) (m)

14Boeren-de Snaijer,
A A.A. (Anneke) (v)

l5Verhorst.
Y (Yvonne) (v)

Janssen.
M P (Marcel) (m)

de SnaileÍ.
J. (Jan)(m)

16

17

18

de Jonge.
J.t'.4 M. (Jos)(m)

de Brurne.
N4.W. (Wilma) (v)

19

20

van der Sluis.
B H (Bas) (m)

Vermeer,
A. (Alice) (v)

22

D.W.C (Dion) (m)

'l Mannelie,
J.J. (Johan) (m)

25Fir,

J.FJ. (Jan)(m)

Totaal (1 + 2)

Pag. 5 van 20

Speelman,
M (Mart) (m)

I

+

Krajenbíók-Meinds
J (Janneke) (v)

U G
U

Subtotaal 1 Subtotaal 2
__l



q1vàn Oorschot.
J J.t.4. (Frank) {m)

2van Ditmars,
T E. (Teíy) (v)

t1
3Peeterman.

T.A.G (Theo)(m)

Z
4Veenhuizen.

H.B. (Bertine) (v)

5Noortman.
H J (Hein)(m)

6Boendeí
H D (Heleen) (v)

7Dnespíong,
J.W.J. (Jan Willem) (m)

8Goudriaan.
R (Bichaíd) (m)

tI
J (Jonnde) (v)

10Speters,
D. (David) (m)

11Noordermeer-Swemmer
M.C A (ïneke)(v)

12van de Vreede.
[4.1. (Maíijn) (m)

13Berning'
Van Oostveen
C.i/t (ïnr) (v)

14Boom,
W.M (Werner) (m)

15de Graad,
H.A. (Henk) (m)

16de Kool,
A J. (Aad) (m)

17van Noort,
H.L A (Leon) (m)

I
18van Aíkel,

P (Peler)(m)

t

l9Ouwerkerk.
A (Aat) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatslè ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. ó van 20

o

o

ï1

l

Tolaal |4d



3
I

2van Lammeren
J. (Joris)(m) t

3Verbeek.
J. (Johan) (m) I o

I

Z

IBobbemond.
J M (Jan) (m)

10Slengs-NijhoÍ,
J. (Hanneke)(v)

1lvan den Ouden.
A P (Adri) (m)

12van Strjn,
B (Beínhard)(m)

Kickeí-Schonrng
D.A. (Dorien) (v)

14Geerlings,
H. (Harry) (m)
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍèr

Wieísma-
den Dulk,
H.l'j Hennie

Lievense,
T. (Tom) (m)

4

Schaap
W (Wyt2e) (m)

5

van den Berg,
J.J (Job)(m)

6

van dei Linden
C.A.C. (Lieke) (v)

7

't Hoen,
PW. (Petra) (v)

I

o

o

l oTotaal

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

1

)A

r3

#

t ff

I



1van Scherjndel,
ANM (Nico) (m)

52Zondetva .

N.M. (Natasja) (v)

3Velders.
t,4 C. (Riet) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag. 8 van 20

Zel in elk vakie één ciiÍer. Beqin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

Z qTotaal

t2_)s

t



1Winkels.
B.B.T.T. (Branco) (m) q

2Wegman,
G.J.M (Marijn) (m)

q3Hartmann,
J.J.M (Josephine) (v)

4van den Berg
H (Henk) (m)

--)z-

I

5de Klerk,
A. (Arae) (m)

6Oostennjk
ÍC (Theo) (m)

7van Gelder,
L A (Leo) (m)

8van Kampen,
W.E. (wim) (m)

Ivan der Heijde-Keijzer,
I'/l (t\4arcella) (v)

10van de Pol
M. (tía)() (m)

van der SchaaÍ,
O. (Dirk) (m)

12van deí Pols.
L C.P (Leo)(m)

13Keijzer-Westhoeve,
E.B. (Liesbeth)(v)

van der Velde,
J C J. (Joao (m)

15van Bossum,
N A lEllen) (v) t

l6Boeter,
J P. (Jan) (m) 3

Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.
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Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

11

14

I

lzr



Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Sutler- Beslers.
N4.J. (Bia)(v)

Klapwiik,
J.D.B. (Jurgen) (m)

van Nes-
de Man.
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Horstmereí.
P H (Piel Hein) (m)

Schep.
J. (Jan)(m)

26

28

27

P Petra

van der Meeí,
R C.J.H. (Rob) (m)

5

6

8

9

Baad.
l. (les) (m)

Pikaarl,
L. (Leon) (m)

Hubeí,
J (Johan) (m)

o Boelhouwer.
N.P (Nathalie)(v)

Quak,
A (Aan) (m)

Faber,
J (Jacob) (m)

Benders,
J.P H M. (Jos) (m)

Hollerhues
F.W. (Frank)(m)

11

o

24

van de Zande
F (Ferdinand) (m)

31

29

30

Vrijenhoek,
W C. (m)

Roodzand
J (Johan) (m)

32

34

Biemond,
W (Willem) (m)

de Vogel,
J (Jan) (m)

Sleehouwer
M (Marian) (v)

van Maurik.
A L. (Adrie) (m)

den Driiver,
N.A.J (Jan)(m)

35

36

Bosland,
A.P (Anthonie)(m)

von Burg,
A.R (Alexande0 (m)

41

39

40

t q
2Steehouwer.

H J (Henk) (m)

I

3van lraurik-de Gíaaí
M.J. (Maíio)(v)

4Overwater.
L.A. (Leen) (m)

L

Z

I
Oliive.
K. (Rien) (m)

Bosman.
C.J. (Celesre) (v)

12

14den Hollander.
C.A. (Kees)(m) t

15

't6

17

18

Heijndijk,
[,1. (Maarten)(m)

van Stappen
A (Ane)(m)

Middendorp,
W.A A (Wim) (m)

Doec,ens
E.H (Eimert) (m)

Arnold,
E R (Ed) (m)

19

20

Klootwiik,
P (Pleun) (m)

Pannekoek.
W. (Wiebe) (m)

21

22

23van Maurik
S.C (Simon) (m)

Subtotaal 2

Tolaal (1 + 2)

van de Linde.
C B (Cor) (m)

25

L

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

1

7

L-

(v)

Sleehouwer.
M.A (Michel) (m)

10

42

i
I

13

I

Klo€t,
A. (Adriaan) (m)

[."r*,n,
G.J (Bert) (m)

Boendeí
H (Henk) (m)

43

1

L

-trEl
--T_r

trl
tr

Subtotaal í



5

.1

4van der Horst,
S J J. (Servaas) (m) I

Paler-von Wasserlhal.
M J (N/aíian) (v)

Lucas,
R (Reyeo (m)

5

6

I
7de NeelScholte

M (l/rrjam) (v)

I

1lKoorjman,
A. (Arie) (m)

\

van den Bogerd,
P (Peter) (m)

Tanis.
P E. (Peggy) (v)

12

Slachter.
E.J. (Ellen) (v)

Rielvelt
VS (Vrncent) (m)

14

15

Fousert-PoedeÍ.
CMC (Claudia) (v)

16

17

19

van den Beíg,
l,I (t,4anon) (v)

Kik.
M (Rinus) (m)

Kleinpaste.
G J. (Gertjan) (m)

21

20

22

23

Gasl,
J A. (Ron)(m)

Blaun,
N (Nrenke)(v)

van Dort,
I À, (lneke)(v)

Ruiter,
H.J.W. (Hein) (m)

24Blokhuizen.
A.B. (Alíred) (m)

Liist 7 Water Natuurlijk
zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Mollema,
A. (Anne)(m)

Wilkens-
van Geloven

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorsl,
E.P (Ernst) (m)

Gielbert,
L (Leo) (m)

Veíhagen,
o J. (Oirk) (m)

Mesker,
C (Cees) (m)
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K,R Konnie

KoÍÍ
(Wiesje)(v)

o
Hopman,
M (Mark) (m)

26

2A

29

30

2

3

Zíverbeí9,
L. (Bartlan) (m)

8

9de Looí.
A.E (Arend) (m)

Hottinga,
F H.H. (Folkert) (m)

r0

Brouweí,
A. (Aard)(m)

Haan.
R E P (Rob) (m)

Steegh,
J PR.M. (John)(m)

43

Klok,
I F. (les) (m)

44

o

Mout,
P (Piet)(m)

van der Pol-Loomans.
L (Lres)(v)

45

46

47Schuurmans.
ÍJ C. (Theo) (m)

van den Hout.
A.Y (Annemarie) (v)

25

Kalkman.
R C (Raymond)(m)

Bood,
E C (Eline)(v)

48

4g

50

31

32

33

van der Ree.
A.H. (Aíne)(m)

Bouwer
van Schie.

Seriese.
L. (Lennard) (m)

34

35Kruil,
B (Brk) (m)

36Briggeman,
TM (Íheo) (m)

van l Zelfde,
C (Kees)(m)

41

42

40

van Burgel,
D (Oirk) (m)

qSubtotaal 1 Z

Z

Kievit,
J (Joost) (m)

L

,|

13

I

È 1 ï

A E (Anneke) (v)

(Femke) Ív)

Boot,

9191b"1(."1
Scheíbeijn,
P.P (Flip) (m)

18

\

Totaal (1 + 2)

ISubtolaal 2lllzl T__l



1de Jong,

2Staal,
B (B€rt)

4van den Berg,
A PJ (Albeít-Jan)

5Gíinwis,
PC. (Pete4

6Houweling.
A (Adí)

7van der Ouiin Schouten,
C.A. (Kees)

IBíeedveld,
J.S. (John)

IHoogendoorn.
P (Peteo

10Kardux.
A J. (Aíen-Jan)

l'lvan deí Linden
A (Arie)

12Lekkerkerk
FJ. (Frank)

13van Guíp,
A T. (Adrie)

14l\4atze,
J.K. (Johan) I

Kíanendonk,
P. (Peter)

't6
Born,
A G [í. (Marco)

17den Besten,
A.J (Aart-Jan)

18Stoop,
TA (Teunis)

Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 20

o

o

Totaal

Vrsser,
M L. (Th'js)

Z

15

E



Lijst 9 ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiter.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

----r L C,

F

o

o

Fíöling-Kok,
J A (Jantien)

23

1
1Scheeímeijer

H J.P (Harry)

Goeree,
A. (Andie)

2

3

Verkaik,
J W (Job)

4Schneider,
W (Willem)

Oostía,
A. (AÍjen)

L
6

7

8

de À,4oed,

M.J. (Rini)

Houlman,
E E (Erica) Ll

3Iden Hollander
D (Dirk)

Tebrugge,
B J. (Bernard)

van Heemsl,
J PC. (Stan)

10

11

12Hoek
G.M (Gerto)

13den Hartog.
J (Johan)

-t4
Pipping,
C M. (Conny)

Spaans,
E.J M (Erik)

16Bestman,
D.J. (DirkJan)

La Flose.
[4.8 (Maikel)

18Gíinwis-Driesse
M N (Miranda)

19van der Duijn Schouten.
J (Jacob)

20Koornneef
M C (Marco)

21Sies,
S.J. (Setkin) q

22Bobijn.
P (Piet)

I
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Tanis-Keij2er,
P lí (Elma)

15

l

I

17

|. : .l'{ / oirner' r

l---+---l

Totaal til



Liist 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laalstè cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

lo

Pag. 14 van 20

1
t

o
li

o

o

ktvan Zeijl,
F.J. (Fokke)(m)

2Ktaaii,
B. (Buud) (m)

I

van der Heiden-van der Blom, 3

B J. (Bernadette) (v)

4Prins,
F.J. (Fred) (m)

5Troost,
l. (lna) (v)

Z-
Z

6van Zeijl,
B (Bas) (m)

I E

{

t

Totaal



S 6
1Hage-Barendíegt,

M N (Maaike)

5
2van der Eiik

PJ. (Piet)

3Lagerwaard
J (Han)

.L Z
Z

4Sommeling,
C (Cor)

Z
5Wesdorp,

M. (Michelle)

6Vos
J. (Jan)

'15
7Warnaer,

J P (Jan Pieteí)

8Oudijk,
N, (iíarianne)

9Jacobs,
P E. (PetÍa) \

-1
1-

10Terlouw,
P (Pete0

11Reedijk
D (Drrk)

-t2
van den Brink
G (Geurt)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakie één cliíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Liist 12 Parlii voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijleÍ. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

I t
,|

Canlon.
B (Ban)

2Klompenhouwer,
L N,1 (Lisa) I o

a
§

van de Peppel
S (SabÍina)

4van Baoekhoven-van Mieílo,
B N O. (Renate)

Onderdelinden
S.E. (Suzanne)

Ll

6Venderbos-Lambinon
C. (Cees)

7den Boer.
R A.A. (Robert)

8Faber.
A. (Alex)

9Bekkers,
A.J.T (Lydaa)

10
van der Holst,
D (Danielle)

Z
'11

Groenewege,
PJ.L. (Pieteo

T

q
I

Totaal



\ g1Boos,
S M. (Servaas) (m)

I
2Kegel,

F.J. (Fred) (m)

3Meijer,
P (Palrick) (m)

4van zaalen.
FP (Frans)(m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Liist 14 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

o

ÍStruijs,
J.P (John)(m)

7
L

Kweekel.
A A (Adri) (m)

Daamen.
J K. (Jacques) (m)

2

3

qTotaal



3
1van Buuren.

M.J. (Meinden) (m)

I

2Jansen.
R (Roberl) (m)

3Bronwasser.
M E.J. (Marc) (m)

4de Jong-Kamsl,
S (Sharon)(v)

L{5van der Velden
P (Pete0 {m)

6Dedert,
W.J. (Wybren) (m) Lt

Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembuÍeau?

tr Nee

o

a

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

1 \illD b-> 61
L VJD

\ Pvt,/\ brl ]a
q Sar
5 COA -z<
( rlorrt
1wil
B \<r
1c^ 3r 3z
ro ftd( r5 IE
t BLb 1t 1s
ILF 9L q I

rsl/z --{ B Ltq

{Y (-

,.T Q,,JV
\8q i-2 è

F Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogelijk een vetularing.

'2-b


